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 Side 1 

 
 

Spareforslag 
Nr.: BSU-11-01 Emne: Nedsat åbningstid i børnehusene - 1 time ugentligt 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift - 475 - 475 - 475 - 475 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse - 475 - 475 - 475 - 475 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Åbningstiden reduceres fra 51,75 time pr. uge til 50,75 time pr. uge. Reduktionen vil ske på de tidspunkter, der er 
mindst behov for pasning. F.eks vil man kunne lukke om fredagen kl. 15.00 i stedet for kl. 16.00 eller fordele den 
sparede time ud på flere dage. 
 

Besparelse på tilbud -412 
Ændret forældrebetaling 103 
Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt -42 
Ændret tilskud til privatinstitutioner -110 
Ændret fripladser og søskendetilskud, private -13 
Besparelse i alt -475 

 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Forældre med behov for dagtilbud i den lukkede time, skal finde alternative muligheder, og det vil således være en 
serviceforringelse. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Forslaget vil medføre reduktion eller afskedigelser for dagtilbudsområdet på Bornholm. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Det kan få betydning for ændrede arbejdsvilkår hos andre faggrupper, f.eks. ved særlige familieindsatser 

5. Tidshorisont 

Januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-11-02 Emne: Ophør af overgangsprojekt 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift - 221 - 221 - 221 - 221 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse - 221 - 221 - 221 - 221 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

I forbindelse med nedlæggelsen af vippeordningen, blev det besluttet, at provenuet skulle anvendes til at skabe et 
projekt på tværs af børnehave og skole for alle børn, der skulle starte i skole. Projektet skulle være med til at sikre 
tryghed i overgangen. Der har været 3 forløb, alle med stor succes. Dog har Corona i 2020 og 2021 medført anderledes 
forløb. 
 

Besparelse på tilbud -193 

Ændret forældrebetaling 48 

Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt -20 

Ændret tilskud til privatinstitutioner -51 

Ændret fripladser og søskendetilskud, private -6 

Besparelse i alt -221 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Forslaget vil forringe samarbejdet om den gode overgang fra børnehave til skole. Gennem en årrække har 
overgangsprojektet været tilrettelagt således, at alle årgangens skolestartende børn er omfattet, uanset om de var 
indskrevet i et kommunalt eller privat tilbud. Med dette forslag forsvinder denne mulighed for en ”ens for alle indsats”. 
 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Ingen 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Det vil betyde, at der skal etableres nye tiltag i forbindelse med overgang fra børnehave til skole, hvilket skønnes 
vanskeligt uden ressourcer afsat til dette. 
 

5. Tidshorisont 

2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-11-03 Emne: Reducering af pulje til social normering (50%) 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -950 -950 -950 -950 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -950 -950 -950 -950 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Puljen til social normering, der var en del af budgetforliget for 2018, foreslås reduceret med 50%. Puljen blev afsat med 
henblik på at kunne øge indsatsen i udvalgte institutioner, for børn i udsatte positioner. 
 
Puljen – der udgør 1,642 mio. kr. årligt – har fra start været en gevinst i arbejdet med børn og familier, der er i udsatte 
positioner. Puljen gør det i højere grad muligt at kunne støtte op om f.eks. sprogforløb, og indsatsen har således 
betydning for, at flere børn får lige læringschancer.  
 

Besparelse på tilbud (50%) -821 

Ændret forældrebetaling 205 

Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt -84 

Ændret tilskud til privatinstitutioner -223 

Ændret fripladser og søskendetilskud, private -27 

Besparelse i alt -950 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Reduktion af puljen vil få en direkte konsekvens for børnene i puljens målgruppe, da der ikke længere vil være mulighed 
for at fortage den ekstra indsats, som f.eks. små grupper, der laver særlige aktiviteter eller afholdelse ekstra 
forældresamtaler med henblik på at øge det enkelte barns trivsel og læring. 
Det vil betyde, at flere børn vil få sværere vilkår, og deres mulighed for lærings- og chancelighed forringes, hvilket kan 
få konsekvenser for børn i deres skole- og uddannelsesliv. 
 
Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børn i udsatte positioners muligheder for 
chance- og læringslighed. 
 
Forslaget vil især ramme børnehuse, der er i forvejen har en høj belastningsgrad med mange børn i udsatte positioner. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Det kan medføre afskedigelser med efterfølgende nedsættelse af arbejdstid for udvalgte medarbejdere. Midlerne 
uddeles for et år ad gangen, så medarbejderne i det enkelte hus, der har fået tildelt midlerne, er forberedte på, at 
tilskuddet kan ophøre. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Det vil øge belastningsgraden på organisationens øvrige tilbud, idet der ikke længere kan laves samme tidlige 
forebyggende indsats, som det er muligt at gøre med støtte fra puljen til social normering. 
 
Forslaget vil få konsekvens for De små Børns Bornholm, idet det vil blive vanskeligt at implementere og udføre nye 
indsatser uden denne pulje til at arbejde med de særligt udsatte familier. 
 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie 



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 2 

Der vil kunne forventes flere underretninger og større træk på Myndighed i allerede eksisterende socialsager. 

5. Tidshorisont 

Januar 2023 
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Spareforslag 
Nr.: 

BSU-11-04 
Emne: Reduktion af ikke lovpligtig specialpædagogisk indsats i forbindelse med 

udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -732 -732 -732 -732 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -732 -732 -732 -732 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Reduktion af 1,5 medarbejdere i Inklusions- og Ressourceteamet. 
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Forslaget vil medføre, at betjeningen af dagtilbud vil blive væsentlig forringet, hvilket vil have afgørende betydning for 
den forebyggende indsats for børn i udsatte positioner og deres familier, ligesom begyndende fejludvikling ikke opdages 
rettidigt. 
 
De forringede muligheder vil omhandle: 
 
Vejledning og rådgivning til familier og til dagtilbud. 
Arbejde med det enkeltes barns udvikling, eksempelvis i forhold til sprog. 
Ekspertviden mistes og den kommer derfor ikke i spil i forhold til en helhedsindsats for barnet. 
Muligheden for konkrete og individuelle forløb forringes væsentligt. 
 
Forslaget vil ikke være i overensstemmelse med formålet i De små børns Bornholm, og vil således få direkte indflydelse 
på arbejdet med programmet. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Afskedigelse af medarbejdere svarende til 1,5 stilling. 
 
Kvaliteten i det pædagogiske arbejde vil falde, da muligheden for rådgivning og vejledning bliver væsentligt reduceret. 
Kvaliteten indenfor berørte faggrupper vil reduceres, da sparring ofte er nødvendigt for at kunne finde kvalificerede 
interventioner i de svære problematikker, som jobbet omhandler. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Det kan betyde øget pres på øvrige indsatser, såfremt tidlig forbyggelse ikke opnås. 

5. Tidshorisont 

Januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-11-05 Emne: Reduktion af ekstrabevilling til minimumsnormeringer i Dagtilbud 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift - 856 - 2.291 - 2.291 - 2.291 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse - 856 - 2.291 - 2.291 - 2.291 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

I 2023 og frem er der bevilget 3.672.000 kr. til minimumsnormeringer i Dagtilbud.  
 
Minimumsnormeringer er et krav til, hvor meget pædagogisk personale, der skal være i daginstitutioner, og indebærer, 
at der fra 2024 skal være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk 
personale til 6 børn i børnehaver.  
 
Med dette spareforslag reduceres ekstrabevillingen med henholdsvis 23,3% i 2023 og 62,4% i 2024. 
 
Reduktion af kommunalt besluttede minimumsnormeringer til børnehuse.  
 

 2023 2024- 

Besparelse på tilbud -740 -1.980 

Ændret forældrebetaling 185 495 

Ændret fripladser og søskendetilskud, kommunalt -77 -203 

Ændret tilskud til privatinstitutioner -200 -538 

Ændret fripladser og søskendetilskud, private -24 -65 

Besparelse i alt -856 -2.291 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Forslaget medfører et lavere timetal på stuerne i de enkelte børnehuse og reducerer effekten af de øgede midler til 
minimumsnormeringer fra staten. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Der vil blive ikke blive behov for nye ansættelser. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Det tværfaglige samarbejde omkring børn i udsatte positioner og tidlig indsats, kan i nogen udstrækning påvirkes af det 
mindre beløb. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-12-02 Emne: Tilbagerulning af opnormering i PPR 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

I januar 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at opnormere PPR med ovenstående beløb. Dette skete på baggrund af 
et foregående forløb, hvor PPR i sommeren 2020 havde oparbejdet en ventetid på PPV'er på ca. 2 år.  
 
PPR havde, fra sommeren 2020 frem til udgangen af 2021, haft en midlertidig opnormering, hvilket resulterede i, at 
ventetiden blev reduceret til ca. 1 år. Det viste sig dog tydeligt, at der ville være et permanent behov for den ekstra 
ressource, hvis PPR skulle reducere ventetiden yderligere og kunne følge med efterspørgslen. 
 
Denne opnormering foreslås nu sparet væk.  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

I forbindelse med opnormeringen i januar 2022, var der, udover fokus på nedbringelse af ventetiden på PPV'er, også 
fokus på, at PPR skal arbejde mere praksisnært og være med til at øge de specialpædagogiske kompetencer i 
almenmiljøet. Således stod der i Kommunalbestyrelsens beslutning:  
 
"Ud over at udarbejde PPV´er planlægges der derfor også iværksættelse af initiativer med henblik på at omlægge 
praksis, således efterspørgslen på PPVér reduceres og det politiske mål om maksimalt 3 måners ventetid nås. Disse 
initiativers fokus vil være at øge de specialpædagogiske kompetencer i almenmiljøet, og være med til at iværksætte og 
indgå i indsatser helt ude i praksis sammen med teamsene omkring de enkelte klasser/børnegrupper. Især fx NEST er 
en tilgang, som PPR skal være med til at udbrede, og PPR vil bl.a. udpege en NEST konsulent til understøttelse af 
dette arbejde".  
 
Besparelsen vil således overordnet have 2 konsekvenser. 
 
1. Ventetiden på PPV vil forventes at stige igen. Det er tidligere beregnet, at uden opnormeringen svarer efterspørgslen 
på PPV'er pr. år. til det PPR kan nå på 1,5 år. Dvs. for hvert år der går, vil ventetiden stige med 0,5 år. PPR forventer 
med udgangen af 2022, at være kommet ned på en gennemsnitlig ventetid på ca. 6 måneder med den nuværende 
opnormering. Så hvis den fjernes igen i 2023, vil ventetiden med udgangen af 2023 forventes at være 12 måneder, og i 
udgangen af 2024 at være 18 måneder osv.   
 
2. PPR vil ikke i samme omfang være i stand til at støtte op om udviklingen af de specialpædagogiske kompetencer i 
nærmiljøet. Der er en eksplosiv stigning i hele landet i forhold til børn med psykiatriske diagnoser og andre udfordringer. 
Hvis trykket på PPV'er, specialtilbud m.m. ikke skal stige yderligere, så er det nødvendigt, at almenmiljøerne bliver 
bedre i stand til at varetage den børnegruppe der eksisterer i dag. PPR vil i mindre omfang være i stand til at støtte op 
omkring dette, hvis besparelsen gennemføres.  
 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie 
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PPR har med den faste opnormering, der blev besluttet i januar 2022, fastansat de psykologer som hidtil havde været 
ansat i vikariater. En besparelse vil således betyde, at der skal afskediges psykologer.  
 
Forslaget vil have stor betydning for arbejdsmiljøet og dermed også muligheden for at fastholde de resterende 
psykologer. Ligesom det er utilfredsstillende for familierne at stå længe på venteliste, er det også utilfredsstillende for 
medarbejdere, først at kunne gå i gang med sagerne efter de har stået længe på venteliste. Der opleves en kraftig 
vrede og frustration i forhold til PPR pga. ventetiderne, som den enkelte medarbejder ikke er ansvarlig for, men er de 
nærmeste til at opleve.  
Mulighederne for at hjælpe bliver mindre, jo længere børnene har stået på venteliste. Således vil PPRs rolle ofte så 
blive at henvise børnene videre til mere specialiserede indsatser, da problematikken ofte har vokset sig meget større i 
ventetiden. Dette er uhensigtsmæssigt for barnet og reducerer dets mulighed for chancelighed, og det er også fagligt 
utilfredsstillende.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Dårligere mulighed for at hjælpe og støtte de lærerer og pædagoger, som står med problemstillinger i deres dagligdag.  
Forværring af tilstand hos børn og unge som står på ventelister, hvilket vil betyde yderligere pres på andre 
indsatser/tilbud. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag 
Nr.: BSU-12-03 Emne: Reduktion i familiebehandling, svarende til 1,5 stilling  

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -756 -800 -800 -800 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -756 -800 -800 -800 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Forslaget vil nednormere Familiebehandlingen med 1,5 medarbejder. En sådan nednormering medfører mindre 
kapacitet og dermed risiko for øget ventetid. 
 
Familiebehandlerne varetager i dag opgaver efter SEL §11 samt §52.3.3, herunder familiebehandling, rådgivning 
og tilbud om familievejledning. 
 
De symptomer der ses hos børn, der mistrives, vil ofte have sit udspring i familiedynamikken - det er således ikke 
barnet, der er problemet, men barnet der reagerer på den uhensigtsmæssige adfærd, det bliver udsat for. 
Formålet med familiebehandlingen er derfor at give familierne mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes 
relationer, samt at bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov. Der tages altid 
udgangspunkt i den familiemæssige situation (ressourcer og udfordringer), for derigennem at få afklaret, hvilken 
indsats, der bedst understøtter familien i at kunne håndtere børnenes udvikling og trivsel. 
 
Familiebehandlere har særlige kompetencer til at arbejde med multikomplekse problemstillinger (eks. angst, 
selvskade og psykisk sygdom). Nednormeres der med en familiebehandler forventes øget brug af andre indsatser, som 
vil være utilstrækkelige i forhold til de problemstillinger, som barnet/familien har. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Familiebehandling benyttes til at bringe børn og unge ned ad indsatstrappen igen og til at forebygge mere indgribende 
og dyrere foranstaltninger og anbringelser. Indsatsen kan også gives under og efter en anbringelse og evt. være med til 
at forkorte anbringelsestiden. 
 
En reduktion med 1,5 familiebehandlerstilling vil betyde øgede ventelisteproblematikker. Pt er ventetiden 
på et familiebehandlingsforløb ca. 5 måneder. Der vil være risiko for forværring af den familiedynamik og problemstilling 
børnene er i, og at der derved opstår behov for en dyrere foranstaltning. 
 
Børn og unge som går i sorgrupper eller modtager støtte i regi af STIME kan også blive påvirket af reduktionen, da 
familiebehandlere deltager i udførelsen af disse.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Afskedigelse af 1,5 medarbejder i familiebehandlerfunktionen vil resultere i længere ventelister, som giver risiko for 
frustrede borgere. Dette kan stå i vejen for det gode samarbejde med familien og dermed reducere mulighederne for at 
bringe børnene tilbage i trivsel.  
For medarbejderne giver dette en oplevelse af ikke at lykkes, med den arbejdsopgave de har, hvilket ikke skønnes 
hensigtsmæssigt for arbejdsmiljøet.  
 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie 
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En reduktion af 1,5 familiebehandler vil betyder øgede ventelisteproblematikker. 
Dette kan betyde øget brug af andre indsatser fx Det Tværgående Støttekorps, samt et øget pres på Det Gule Team. 
Familiebehandlere deltager også i udførelse af sorggrupper og i STIME, hvilket ikke vil være muligt i samme omfang, 
såfremt forslaget gennemføres. 

5. Tidshorisont 

Januar 2023 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-12-04 Emne: Reduktion i Det gule team, svarende til to stillinger 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -1.064 -1.064 -1.064 -1.064 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -1.064 -1.064 -1.064 -1.064 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Reduktion i Det gule team, svarende til to stillinger 
 
Det gule team er et forebyggelsesteam bestående af familierådgivere i skoler og dagtilbud, opsøgende 
gadeplansmedarbejdere og SSP-koordinator samt digital dannelsseskonsulent og Åben anonym Rådgivning; 
lovgrundlaget er Servicelovens forebyggelsesparagraf § 11. 
 
Formålet med Det gule team er, at bidrage til at flere børn og unge i udsatte positioner får en tidlig og hurtig indsats i 
almenområdet. Fokus er en helhedsorienteret indsats i barnets og den unges nærmiljø, en indsats, der inddrager alle 
de arenaer barnet og den unge begår sig i og er en del af, med det formål, at hjælpe barnet og familien så tæt på et 
almindeligt hverdagsliv som muligt. Indsatser tilrettelægges efter barnets/den unges behov og tager udgangspunkt i 
ressourcer og udviklingspotentiale. Rådgivningsforløbene kan variere i tid og intensitet og en "sag" kan metodisk 
indeholde alt fra et par samtaler og faglige sparringer med professionelle omkring barnet til rådgivnings- og 
samtaleforløb med inddragelse af hele familien og netværket, deltagelse i gruppe, sociale aktiviteter m.v. Formålet med 
en indsats er altid fagligt begrundet og vurderet indenfor målgruppe af §11. 
 
Familierådgiverne bidrager desuden med socialfaglig rådgivning og sparring til skoler og dagtilbud samt andre 
fagprofessionelle i almensystemet, i forhold til bekymringer og risikovurderinger samt kvalificering af underretninger. 
 
Gadeplansmedarbejdere arbejder med at skabe positiv kontakt og relation til unge; gennem opsøgende arbejde i 
lokalområder, i skoler, klubber og de mange arenaer hvor børn og unge færdes. Gadeplansmedarbejdere deltager i og 
etablerer netværksmøder, laver konfliktløsning og kriminalitetsforebyggelse. De laver motivationsarbejde og bygger bro 
til skolen for de unge som har meget fravær og understøtter skoler i at rumme unge i udsatte positioner. Gadeplan 
understøtter børn og unge med fraværsproblematikker i at vende tilbage til skolen 
 
SSP-koordinator koordinerer samarbejdet omkring forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge. Samarbejdet består 
af Politi, Skole og Børn og familie. 
 
Digital dannelseskonsulent arbejder med undervisning af børn og forældre, med forebyggende og intervenerende tiltag i 
forhold til børn og unges færden på sociale platforme; herunder konfliktmæglinger. 
 
 
Jv.f ovenstående formålsbeskrivelse er Det gule teams primære målgruppe børn og unge i alderen 0-18 år samt deres 
forældre; den sekundære målgruppe er andre fagprofessionelle i almensystemet; herunder alle skoler og dagtilbud, 
kommunale som private.  
 
Børnene har problematikker, der på den ene side ikke er komplekse og tunge nok, til at de er i målgruppe for en 
myndighedssag, men som på den anden side er af en tyngde, der ikke alene kan afhjælpes i almensystemet. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 
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Børn og unge i udsatte positioner vil ikke i samme omfang kunne få hurtig og kvalificeret hjælp, rådgivning og vejledning  
i forhold til mistrivsel, skolefravær, angst, ensomhed, adfærdsproblematikker, manglende social tilpasning, 
rusmiddelproblematikker, kriminalitet m.v. Dette kan bevirke, at problemudviklingen eskalerer i negativ retning med den 
konsekvens, at der skal iværksættes mere indgribende og langvarige indsatser, hvilket for den enkelte kan lede til en 
yderligere marginaliseret position. Det må også forventes at medføre en reduktion i både individ- og grupperettede 
forebyggende indsatser.  
 
Der vil opstå ventetid, og rådgivningsforløbene vil ikke kunne være så omfattende hverken tidsmæssigt eller metodisk 
som §11.3 ellers åbner op for, hvilket kan få den konsekvens, at de indsatser der tilbydes ikke i tilstrækkeligt omfang vil 
bidrage til løsning af vanskelighederne.  
 
Det vil være en udfordring at indgå i de samme tværprofessionelle fora som for nuværende, hvilket kan betyde ringere 
kvalitet i opgaveløsningen.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Behovene hos målgruppen ses aktuelt at være stigende; medarbejderne vil blive yderligere presset med øget risiko for 
stressbelastning ved en reduktion af medarbejderstaben. 
Reduktionen i Det gule team vil resultere i venteliste, hvilket vil øge arbejdspresset yderligere. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Der vil opstå venteliste på forløb. Skoler og dagtilbud vil opleve at sparring og deltagelse i fælles problemløsning vil 
blive reduceret. De vil opleve at stå mere alene med opgaver, der kalder på socialfaglig vejledning samt opleve at 
indsatser målrettet børn og familier ikke vil kunne gå i gang så hurtigt som ellers. 
 
Der vil på baggrund af ovenstående derfor kunne forventes en yderligere stigning i antallet af underretninger, som 
dermed øger presset på både myndighedsarbejdet og et øget pres på foranstaltninger jf. Servicelovens §52, 
eksempelvis familiebehandling. 
 
Presset på myndighed vil øges, da færre unge vil kunne få hjælp via gadeplan, hvilket vil betyde at disse unge kommer i 
målgruppe for mere indgribende og omkostningstunge foranstaltninger 
 
Presset på skoler vil øges, da gadeplan ikke i samme grad vil kunne understøtte skolerne i håndtering af elever med 
højt fravær og/eller svære sociale tilpasningsproblematikker. 
 
Det gule team vil skulle reducere i fx deltagelsen i samarbejdet om De små børns Bornholm, hvilket er 
uhensigtsmæssigt set i lyset af, at Egmontfonden naturligt kan have en forventning om, at en tilskudskommune ikke 
skruer ned for indsatsen samtidig med at de modtager projektmidler. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-12-05 Emne: Reduktion af skolesundhedspleje 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -250 -250 -250 -250 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -250 -250 -250 -250 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Forslaget om en besparelse i skolesundhedsplejen vil medføre, at tre årgange ikke længere tilbydes en generel 
undersøgelse og samtale, men kun ses ved identificerede behov. 
 
Besparelsen betyder, at der ikke længere tilbydes 5 men kun de 2 lovpligtige sundhedssamtaler i den 
undervisningspligtige alder. 
 
Lovmæssigt arbejder sundhedsplejerskerne efter sundhedsloven, samt ”Vejledende sundhedsydelser til børn og unge” 
(Sundhedsstyrelsen, 2011). Sundhedsstyrelsen beskriver, hvilke anbefalinger der er til tilrettelæggelsen og 
gennemførelsen af sundhedsarbejdet i skolerne, herunder hvilke opgaver der forventes løst, og hvilke metoder og 
tilgange sundhedspersonalet i kommunen bør vælge i skolesundhedsarbejdet. 
Tiltrædes forslaget, vil Bornholms Regionskommune kun tilbyde de lovpligtige samtaler, men ikke de af 
Sundhedsstyrelsen anbefalede samtaler, derved mistes en oplagt mulighed for tidlig forebyggelse. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Besparelsen betyder, at der vil være børn hvor sygdom (som eks. astma), synsnedsættelse, hørenedsættelse, tidlig/for 
sen pubertet, begyndende mistrivsel, selvskadende adfærd, forbrug af alkohol/stoffer samt vold og misbrug i familien 
ikke vil blive opdaget tidligt. Dette, sammenholdt med den nuværende lave normering til skolesundhedspleje, betyder, at 
forudsætningerne for at yde en sundhedsfremme og sygdomsforebyggende indsats til børn og unge i skolealderen, og 
derved skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse, begrænses. 
 
Ifølge sundhedsloven skal kommunen bidrage til at sikre børn og unge i den undervisningspligtige alder en sund 
opvækst og derved skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Kommunen skal tilbyde alle børn og unge 
i den undervisningspligtige alder to forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller sundhedsplejersker, dette 
opfylder BRK ved de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser. 
 
Af vejledningen fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at samtaler/undersøgelser, sundhedspædagogiske aktiviteter og 
åben konsultation er ligestillede, og at de er lige væsentlige aktiviteter i den indsats, som skal ydes af 
skolesundhedstjenesten. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der, ud over de lovpligtige ind- og udskolingssamtaler, skal 
tilbydes samtale på følgende klassetrin 1. klasse, 4., 5. eller 6. klasse samt i 7. eller 8. klasse. Undersøgelsernes formål 
er tidligt at opspore og forebygge sygdom og fejludvikling samt fremme sundheden. Dette lever BRK op til, da der pt. 
tilbydes samtale i 1., 4. og 7. klasse. 
 
Sundhedsplejen skal derudover tilbyde behovssamtaler og -undersøgelser på alle klassetrin. 
Det anslås fra Sundhedsstyrelsen, at 15-20 % af alle børn har brug for behovssamtaler. Denne anbefaling lever 
Sundhedsplejen i Bornholms Regionskommune kun delvis op til, da der kun er begrænset mulighed for at tilbyde 
behovssamtaler, som følge af antallet af ansatte sundhedsplejersker. Det samme gør sig gældende vedr. 
anbefalingerne ift. den åbne konsultation. 
 

Udvalg: Bevilling: Center: 
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Sundhedsplejen er demografireguleret, og antallet af medarbejdere følger således antallet af børn og unge. 
 
Sundhedsplejen på Bornholm har ikke normering til at tilbyde eleverne sundhedspædagogiske aktiviteter på de 5 
årgange, som pt. ikke ses til samtale og undersøgelse. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Skolesundhedsplejen vil være reduceret til det absolut lovpligtigte og derved kan sundhedsplejen på Bornholm ikke leve 
op til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen. Det vil blive fagligt utilfredsstillende for medarbejderne ikke at kunne yde en 
generel sundhedsfremmende indsats i den skolepligtige alder. 
 
Det er ønskværdigt, at sundhedsplejen på Bornholm kan leve op til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen ift. arbejdet 
med skolebørns sundhed. 
 
I øjeblilkket er fire medarbejdere sat op til fuldtid, de vil kunne gå tilbage på deres oprindelige ansættelsesbrøk, og der 
skal således ikke afskediges medarbejdere. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

En reduktion i skolesundhedsplejen vil give dårlige vilkår for det tværprofessionelle samarbejde i skoleregi ift. 
de udsatte børn og unge. 

5. Tidshorisont 

Januar 2023. 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-12-06 Emne: Social indkøber – Styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet – 

øget fokus på pris og kvalitet (INVESTERINGSTILGANG) 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -1.000 -2.700 -2.700 -2.700 

Afledt merudgift 550 550 550 550 

Nettobesparelse -450 -2.150 -2.150 -2.150 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Til styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet, og for at sikre et øget fokus på pris og kvalitet i 
foranstaltningsprocessen, etableres en ny stilling: Social indkøber. 
 
En social indkøber vil, i et samarbejde mellem Myndighed og indkøbsadeligen, have til opgave at forhandle aftaler på 
plads med eksterne leverandører af behandling, ophold og anbringelse. Det vil være en forudsætning, at stillingen 
besættes af en med socialfaglig baggrund for at kunne vurdere kvaliteten i tilbuddene.  
 
Det vil være den sociale indkøbers opgave at udfordre prisens rimelighed i forhold til udbyderens leverance, samt at 
kontrollere de kontraktmæssige forhold. Eksempelvis skal den sociale indkøber være opmærksom på, hvilke udgifter 
der afholdes indenfor kontrakten, og hvilke udgifter som vil skulle afholdes eksternt, såfremt det er nødvendigt i et givent 
tilfælde, ex. psykologbistand. 
 
Derudover vil den sociale indkøber blive medansvarlig i processen omkring aftalegrundlag i etableringen af en 
hybelordning, således at unge i målgruppen fortrinsvist kan anbringes på eget værelse, fremfor en mere bekostelig 
udenøs anbringelse. Denne hybelordning vil også gøre det muligt at træde ned ad indsatstrappen, når handleplanen 
tillader, for unge der allerede er anbragt udenøs.  
 
Nogle kommuner har iværksat en styrkelse indkøbsrollen.  
 
Faaborg-Midtfyn kommune har i et oplæg om kommunens arbejde med socialfaglige kontraktforhandlere meldt ud, at 
fokus på kvalitet og pris har givet foreløbigt 18 millioner kroner i årlig besparelse på kommunens anbringelser. Ser man 
det i forhold til kommunens udgifter på anbringelser af børn og voksne, svarer det til 8 pct. af udgifterne i 2020. 
 
Holbæk kommune har igennem en styrket køberrolle hentet 4,5 mio. kr. årligt alene ved et fokus på de 12 dyreste sager 
på det specialiserede socialområde. De 4,5 mio. kr. svarer til 1,7 pct. af Holbæks udgifter på det specialiserede 
socialområde.  
 
Sådanne tal for gevinster afhænger naturligvis meget af udgangspunktet for arbejdet ift. fagområdernes kompetencer 
og strukturer mv. Det vurderes dog, at der kan forventes en gevinst ved at have fokus på køberrollen.  
 
Samtidigt vil udviklingsaktiviteten falde fint i tråd med implementeringen af Den fælleskommunale indkøbsstrategi og 
målet om at indkøb skal være en del af kerneforretningen. 
 
Desuden anbefales det i en nylig gennemført analyse af centerets anbringelsessager, at øge opmærksomheden på at 
forhandle priser og afslutte eksempelvis skoletilbud, hvis tilbuddet ikke anvendes i tilstrækkelig grad. 
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 
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En af opgaverne hos den sociale indkøber vil være at afdække markedet for anbringelsesmuligheder, indgå kontrakter 
og følge op på disse ift. om børn og unge modtager den indsats, der er blevet bestilt.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Med ansættelse af en social indkøber flyttes ansvaret for udvælge leverandør og forhandle kontrakter væk fra 
sagsbehandlerne.  
Dette medvirker at sagsbehandlerne får mulighed for at dedikere al deres tid og opmærksomhed på netop 
sagsbehandling.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ved succesfuld implementering af indkøbsrollen vil det frigive tid hos sagsbehandlere, som derfor vil have bedre 
mulighed for at indgå i tværfagligt samarbejde. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-13-01 Emne: Reduceret takst for hjemmeunderviste 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Folkeskolerne får aktuelt en takst pr. elev, afhængig af om eleven går i børnehaveklasse, indskoling, mellemtrin og 
udskoling uafhængigt af, om eleven bliver undervist i en folkeskole eller bliver hjemmeundervist. Det foreslåes at denne 
takst for hjemmeunderviste elever reduceres til 12.500 kr. pr. elev uanset klassetrin. 
 
Opgaven med tilsyn med hjemmeunderviste elever er pr. 1. august 2022 overgået fra skolerne til fagsekretariatet, og 
normalt skulle det budget, der er tildelt til opgaven også overføres fuldt ud. Som led i en omstillingsordning besluttede 
skolechefen dog, at folkeskolerne for perioden 1. august 2022 til 31. december 2022 kunne beholde en stor del af det 
tildelte beløb, og blot skulle aflevere 5/12 af 12.500 kr. Udgangspunktet og de flyttede beløb pr. 1. august 2022 er 
følgende, fordelt på de enkelte skoler: 
 

 
 
Det foreslåes at denne takst for hjemmeunderviste elever reduceres til 12.500 kr. pr. elev uanset klassetrin. 
 
Dette betyder, at fagsekretariatet, der således overtager opgaven, på baggrund af takster fra 2022 og elevtal pr. 6. sept. 
2021, vil modtage et budget på 625.000 kr. til løsning af tilsynsopgaven efter besparelsen.  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Forældre og hjemmeunderviste elever vil opleve en større ensartethed på tværs af folkeskolerne, når tilsynet udføres af 
en centralt ansat frem for ansatte på den respektive distriktsskole, hvilket vil bidrage til en mere ensartet service på 
tværs. Dette kan dog også bevirke, at der skabes mindre kontakt til distriktsskolen. Besparelsen i taksten vurderes ikke 
at have betydning for de hjemmeundervisende familier. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Folkeskolerne har tidligere fået tildelt samme takstbeløb for en hjemmeundervist elev som for en elev på den 
pågældende folkeskole. Disse midler har været en del af den almindelige drift på skolerne, hvormed en besparelse må 
forventes at kunne få en vis betydning for skolernes økonomiske råderum. De ledere eller medarbejdere, der tidligere 

Udvalg: Bevilling: Center: 
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har varetaget tilsynsopgaven, vil ikke længere skulle prioritere tid til denne opgave. Forslaget rammer ikke alle skoler 
ens, idet der er forskel på antallet af hjemmeunderviste elever i de forskellige distrikter.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen. 

5. Tidshorisont 

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023. 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-13-02 Emne: Ophør af tilskud til First Lego League 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -250 -250 -250 -250 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -250 -250 -250 -250 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Den nuværende bevilling til First Lego League ophører, hvilket vil betyde en afslutning af projektet på Bornholm. 
Dermed vil den organiserede tilgang til innovation i folkeskolen ophøre, hvilket vil få betydning for koblingen mellem 
folkeskolen og erhvervslivet samt for elevernes nysgerrighed indenfor STEM-fagene.  
 
First Lego League er et konkurrencebaseret tiltag, der har været obligatorisk på 7. klassetrin i de almene folkeskoler 
gennem flere år og er forankret i Ungdomsskolen. Gennem samfundsaktuelle problemstillinger oplever deltagerne 
videnskab og teknologi på en engagerende og spændende måde gennem Lego. Konkurrencen har til formål at 
engagere børn og unge i videnskab og teknologi. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Eleverne vil ikke få mulighed for at arbejde intensivt med innovation, teknologi og videnskab i forbindelse med 
konkurrencen.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Ungdomsskolen har ansat en projektleder til at sikre driften af First Lego League på alle folkeskolerne, hvis aflønning 
delvist er finansieret af tilskuddet til First Lego League. Besparelsen forventes at få konsekvenser for vedkommendes 
ansættelsesgrad og -område.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Folkeskolerne vil ikke skulle afholde projektet og deltage i konkurrencen.  

5. Tidshorisont 

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023. 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-13-03 Emne: Ophør af tilskud til inklusionsprojekter 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -250 -250 -250 -250 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -250 -250 -250 -250 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Den nuværende bevilling til inklusionsprojekter ophører. Siden 2014 har der været afsat 250.000 kr. årligt til 
inkluderende projekter i den bornholmske folkeskole, som gennem årene har understøttet at alle elever oplever 
forskellige undervisningsformer, undervisningsstrategier, ressourceforbrug og samarbejde med lokalsamfundet i lighed 
med Åben Skole-puljen.  
 
I skoleåret 21/22 blev der givet penge til følgende inklusionsprojekter: 
- Skolestyrken 
- Ordblindekamp 
- Bevægelse for livet 
- Frikvarter med trivsel 
- Belastingsbuster 
- Drama 1. klasse 
- Drama 5. årgang 
- Skolestyrken 
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

En række projekter, der bidrager til mere inkuderende fællesskaber i undervisningen, må undværes, såfremt forslaget 
vedtages. Dette vil påvirke undervisningsmiljøet for samtlige elever i de almene folkeskoler, ligesom det rammer de 
enkeltelever, der i særlig grad ville profitere af forskellige inklusionsprojekter. Det vil desuden vanskeliggøre 
inklusionsdagsordenen i almenskolen, og dermed udfordre arbejdsmiljøet. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Puljen fungerer som motivationsfaktor for personalet på de almene folkeskoler, og giver støtte og supplement til bedre 
elevtrivsel og inklusion. Bortfald af puljen kan være med til at udfordre arbejdsmiljøet, trivslen og dermed kvaliteten af 
opgaveløsningen. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Puljen understøtter det strategiske arbejde på skolerne ang. inkluderende fælleskaber og god trivsel. Hvis puljen 
stopper, vil der igangsættes færre projekter, der understøtter arbejdet med at udvikle inkluderende fællesskaber på de 
almene folkeskoler, idet de lokale initiativer til inklusionsarbejder vil blive bremset af manglende ressourcer. I sidste 
ende vil det medføre en dårligere kvalitet i undervisningen og trivselsarbejdet, hvis der ikke er mulighed for at arbejde 
med forskelligartede undervisningsformer. 

5. Tidshorisont 

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023. 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-13-04 Emne: Ophør af tilskud til Åben Skole 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -200 -200 -200 -200 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -200 -200 -200 -200 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Den nuværende bevilling til Åben Skole-projekter stopper. 
 
I 2021/2022 blev der givet penge til følgende projekter under Åben Skole : 
 
- Billedkunst, historie, dansk 3-4-5 
- Madskolerne 4H 
- Læseuge med forfatter 
- Middelaldercenteret 5. - 6. 
- Naturens mønstre  
- Musikalitet og kreativitet 0. 
- Den grønne ø. 
- Fit4life ambassadørerne 7. 
- Foreningssport 0.-6. 
- Kend din ø 
- Stenhuggere - Moseløkken . 6. 
- Østersøens diversitet 4.-6. 
- Fuglen 4.-6. 
- Idræt for alle 0.-3. 
- I fodsporet på tempelridderne 5. 
- Naturens superhelte 4.-6. 
- Action tour 4.-6. 
- Fælles legepatrulje 
  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Åben Skole understøtter projekter i samarbejde med eksterne læringsmiljøer, erhverv, kunst, kultur og grøn dannelse. 
Projekterne giver variation i hverdagen, som især efter 2 år med corona understøtter elevernes gode skoleliv. Hvis 
bevillingen ophører, vil en lang række undervisningsaktiviteter, ikke kunne gennemføres og må undværes. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Puljen har betydning for samarbejdet mellem de eksterne læringsmiljøer, idræt, kulturskolen m.fl. og skolerne, et 
samarbejde. Puljen har desuden betydning for folkeskolernes/ de enkelte lærerteams motivation for selv at søge og 
tilrettelægge projekter i samarbejde med især lokale aktører uden for folkeskolen. Dette kan udfordre arbejdsmiljøet, 
hvis ikke personale og elever får mulighed for at skabe varieret undervisning. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole 
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Nedlæggelsen af Åben Skole-puljen har betydning for at sikre eleverne adgang til udsyn og en mere praktisk tilgang til 
undervisningen, idet puljen sikrer, at elever i deres skoletid møder det bornholmske erhvervsliv, den bornholmske kultur, 
natur og kunst og dermed understøtter øget praksisfaglighed.     

5. Tidshorisont 

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-13-05 Emne: Stop for tildelingen til Ressourceteam på Heldagsskolen  

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -800 -800 -800 -800 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -800 -800 -800 -800 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Den nuværende bevilling til Ressourceteamet på Heldagsskolen ophører.  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Der vil ske en begrænsning i antallet af ressourceforløb, som Ressourceteamet gennemfører på folkeskolerne, hvilket 
får den konsekvens, at de forebyggende og foregribende indsatser for enkeltelever eller elevgrupper begrænses. Der er 
i øjeblikket stor søgning på ressourceforløb på almenskolerne, og alle kan ikke imødekommes. 
 
Forslaget vil desuden bevirke, at inklusionsopgaven bliver vanskeligere, hvis der ikke er mulighed for at få hjælp og 
assistance fra kolleger med særlige kompetencer. De elever, der pt. har gavn af Ressourceteamets tilbud og forløb, vil 
blive vanskeligere at rumme i almenskolen, og vil således muligvis skulle visiteres til et specialtilbud. Forslaget vil 
således påvirke undervisningsmiljøet for samtlige elever i de almene folkeskoler. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Der afvikles to medarbejdere på Heldagsskolen. Medarbejderne på de almene folkeskoler vil få sværere ved at løse 
inklusionsopgaven.   

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

De almene folkeskolers adgang til støtte begrænses, hvilket vil bevirke, at det pædagogiske personale ikke kan trække 
på den viden og ekspertise, der er nødvendig for at styrke de inkluderende indsatser. Det vil således vanskeliggøre den 
inklusionsopgave, som de almene folkeskoler skal løfte. Der er variation i anvendelsen af Ressourceteamet på de 
almene folkeskoler. 
 
Forslaget vil bevirke, at opbygning af specialpædagogisk kompetence på de almene folkeskoler vanskeliggøres, hvis 
ikke der er mulighed for at få Ressourcetemaet ud på skolerne. At Ressourceteamet er udefrakommende kan ligeledes 
være hjælpsomt, idet disse medarbejdere kan anskue en problematik udefra. Hermed kan Ressourceteamet ligeledes 
indgå i en positiv kulturforandring på den enkelte skole.     

5. Tidshorisont 

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-13-06 Emne: Stop for tildelingen til Ressourceteam - 2 halve stillinger  

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -560 -560 -560 -560 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -560 -560 -560 -560 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Den nuværende bevilling til 2 halve stillinger, der løser opgaver i Ressourceteamet, ophører. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Der vil ske en begrænsning i antallet af ressourceforløb, som Ressourceteamet gennemfører på folkeskolerne, hvilket 
får den konsekvens, at de forebyggende og foregribende indsatser for enkeltelever eller elevgrupper begrænses. Der er 
i øjeblikket stor søgning på ressourceforløb på almenskolerne, og alle kan ikke imødekommes. 
 
Forslaget vil desuden bevirke, at inklusionsopgaven bliver vanskeligere, hvis der ikke er mulighed for at få hjælp og 
assistance fra kolleger med særlige kompetencer. De elever, der pt. har gavn af Ressourceteamets tilbud og forløb, vil 
blive vanskeligere at rumme i almenskolen, og vil således muligvis skulle visiteres til et specialtilbud. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

De to halvtidsstillinger nedlægges, og medarbejderne overgår til andre opgaver. Samlet afvikles en heltidsstilling på 
Heldagsskolen. Inklusionen af de elever, der er visiteret til Heldagsskolen og ikke får plads, vil påvirke trivslen for 
medarbejderne i de almene klasser. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

De almene folkeskolers adgang til støtte begrænses, hvilket vil bevirke, at det pædagogiske personale ikke kan trække 
på den viden og ekspertise, der er nødvendig for at styrke de inkluderende indsatser. Det vil således vanskeliggøre den 
inklusionsopgave, som de almene folkeskoler skal løfte. Der er variation i anvendelsen af Ressourceteamet på de 
almene folkeskoler. 
 
Forslaget vil bevirke, at opbygning af specialpædagogisk kompetence på de almene folkeskoler vanskeliggøres, hvis 
ikke der er mulighed for at få Ressourcetemaet ud på skolerne. At Ressourceteamet er udefrakommende kan ligeledes 
være hjælpsomt, idet disse medarbejdere kan anskue en problematik udefra. Hermed kan Ressourceteamet ligeledes 
indgå i en positiv kulturforandring på den enkelte skole.    

5. Tidshorisont 

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-13-07 Emne: Stop for tildelingen til Ressourceteam - 2 halve stillinger, der er konverteret til 2 

pladser på Heldagsskolen 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -280 -560 -560 -560 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -280 -560 -560 -560 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Den nuværende bevilling til 2 halve stillinger, der er konverteret til to ekstra pladser på Heldagsskolen, ophører. På 
Heldagsskolen er der på nuværende tidspunkt 60 pladser. Såfremt forslaget vedtages vil dette reduceres til 58 pladser.  
 
Forslaget har ikke indflydelse på den elevtilgang, der eventuelt kan opstå i forlængelse af lukningen af 3.-4.C på 
Paradisbakkeskolen, idet kommunalbestyrelsen besluttede at give mulighed for at oprette ekstra pladser til de 
pågældende elever ved at dispensere fra de normerede 60 pladser. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Det samlede antal disponible pladser på Heldagsskolen reduceres med de to ekstra pladser. Dette kan vanskeliggøre, 
at elever med særlige behov, får det rette skoletilbud. Der opleves et stadigt stigende behov for pladser på 
Heldagsskolen, som på nuværende tidspunkt ikke kan optage samtlige elever, der visiteres til dette tilbud. Det må derfor 
forventes, at elever med behov for en plads på Heldagsskolen, kan risikere at vente længere tid på det rette skoletilbud. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Der afvikles medarbejdere på Heldagsskolen svarende til en heltidsstilling. Inklusionen af de elever, der er visiteret til 
Heldagsskolen og ikke får plads, vil påvirke trivslen for medarbejderne i de almene klasser. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Der er stigende pres på Heldagsskolens pladser, så en begrænsning i antallet af pladser, vil det kræve en endnu større 
inklusionsindsats for at sikre, at de almene folkeskoler kan rumme de elever med særlige behov, som ikke kan få en 
plads i det skoletilbud, som de visiteres til. Dette vurderes at ville påvirke trivslen for alle elever og medarbejdere i de 
pågældende almenklasser og teams. 
 
Såfremt forslagene BSU-13-05 og BSU-13-06 gennemføres vil inklusionen af de to elever, der ellers skulle gå på 
Heldagsskolen, blive yderligere udfordret, idet Ressourceteamet ikke kan bistå i inklusionsopgaven.  

5. Tidshorisont 

Forslaget træder i kraft 1. juli 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-13-08 Emne: Projekt 'Move Out' til misbrugstruede unge bliver ikke iværksat 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Tilbuddet 'Move Out', som er målrettet misbrugstruede unge på 7.-10. klassetrin, bliver ikke iværksat. Jf. lokal 
beslutning, så skal Bornholms Regionskommune sikre et tilbud til skolesøgende unge i misbrug. Iværksættes ”Move 
Out” ikke, ligger opgaven hos de almene skoler inden for deres nuværende rammer. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Den samlede koordination vedr. elevernes behandling vil blive udfordret, da det hver enkel skole vil skulle stå for 
koordineringen omkring den enkelte elev. Dette vil forventeligt gøre det vanskeligere at sikre de pågældende elevers 
skolegang. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Opgaven vil skulle løses i de almene folkeskoler. Dette kan få betydning for arbejdsmiljøet på folkeskolerne. Det vil 
desuden kræve ressourcer til kompetenceudvikling og tid til at løfte opgaven. Kompetencer, der ikke nødvendigvis er til 
stede i de almene skoler på nuværende tidspunkt, ligesom det vil tage tid for de pågældende personaler at sætte sig ind 
i opgaven. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Såfremt opgaven skal løses i almenskolen, så vil det fordre en ekstra udnyttelse af den sammenhængende 
ungeindsats, som vil blive et centralt forum for at hjælpe de unge i misbrug på vej. 

5. Tidshorisont 

Forslaget træder i kraft 1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-13-09 Emne: Ophør af tilskud til to-voksenordning 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -1.500 -3.600 -3.600 -3.600 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -1.500 -3.600 -3.600 -3.600 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Bevillingen til skolernes to-voksenordning ophører pr. 1. august 2023. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

To-voksenordningen benyttes til at understøtte en række forskellige tiltag i undervisningen i almenskolen: 
- co-teaching 
- bedre brug af faglige vejledere  
- fagligt elevløft 
- trivselstiltag 
- specialpædagogiske tiltag 
- undervisning i mindre hold 
Disse tiltag opleves fra folkeskolernes side at forbedre dels elevernes trivsel, dels deres faglige udvikling. Ophør af 
bevillingen til to-voksenordning vil således begrænse disse effekter.   

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Der vil ske en reduktion på 7-10 medarbejdere afhængigt af fordelingen mellem andelen af pædagoger og lærere. De 
resterende medarbejdere på de almene folkeskoler vil få vanskeligere ved at løfte den faglige og pædagogiske 
inklusion, og vil særligt få betydning i store klasser. Det vil ligeledes vanskeliggøre muligheden for at placere 
undervisningen udenfor klasserummet, fx på ekskursioner. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Forslaget forventes at medføre et større behov for specialpædagogisk bistand fra PPR, Ressourceteam og 
Heldagsskolens udgående support. En mulig effekt kan også være øget behov for visitation til specialtilbud og 
mellemformer, da inklusionsopgaven i de almene folkeskoler vil blive udfordret, når muligheden for flere voksne i 
undervisningen forsvinder. 

5. Tidshorisont 

Forslaget træder i kraft 1. august 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole 
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Spareforslag 
Nr.: BSU-13-10 Emne: Rammebesparelse på elevtaksameteret på 1% fra 1. juli 2023 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -719 -1.438 -1.438 -1.438 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -719 -1.438 -1.438 -1.438 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Forslaget er at tildelingen pr. elev reduceres med 1% på almenskoler, specialskoler og 10-klasse. 
 
Med de aktuelle løn- og prisfremskrivninger, indebærer det følgende i 2022-priser: 
 

  
 
De enkelte skoler er frit stillet med hensyn til udmøntningen, som er en del af de enkelte skolelederes kompetence. 
 
Samlet set vil kvaliteten med en sådan beskæring blive berørt – og besparelser af denne type vil typisk skulle hente 
hovedparten på lønbudgettet. 
 
Mulighederne for disse reduktioner vil være forskellig på de enkelte skoler – fx: 
- Reduktion i personalestaben ved beskæring af to-voksenordning. 
- Reduktion i personalestaben ved at begrænse støtteindsatser. 
- Reduktion i lærerstaben ved at øge lærernes undervisningstid. 
- Andre skoler vil finde andre tilpasninger. 
 
Ingen af disse indgreb vil være ønskede tilpasninger, og antageligt vil forskellige skoler være nødsaget til at benytte 
flere af ovennævnte eksempler. Så det vil være faktiske ændringer, når det reducerede budget skal holdes. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Forslaget vil ikke have indflydelse på elevernes undervisningstimetal i hverken den fagfaglige eller den understøttende 
undervisning, da elevernes timetal vil være uændret.  
Øges den aktuelle undervisningsforpligtelse for den enkelte lærer i forhold til nu, vil det medføre mindre tid til 
forberedelse, samarbejde med kollegaer og forældre og efterbehandling for lærere og børnehaveklasseledere, der kan 
medvirke til en forringelse af undervisningens kvalitet. 
 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole 
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3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

      

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Der vil i kraft af besparelser på lønkroner ske en reduktion i lærere og børnehaveklasselederes muligheder, alt 
afhængig af den enkeltes skoles pædagogiske og økonomiske situation. 
Forslaget er beregnet ud fra en forøget undervisningstid, som en vej til reduktion i personalebehovet der svarer til ca. 3 
årsværk. 
 
Politiske ambitioner om udvikling og forandring i de bornholmske folkeskoler udmønter sig aktuelt i eksekvering af 
udviklingsplanen Fælles Folkeskole Bornholm, og de indsatser, der er knyttet hertil betyder, at de bornholmske 
folkeskoler i dag vurderes til at være i en positiv udvikling (forældre er mere tilfredse, elevernes læring og trivsel øges). 
Besparelsesforslaget vil, qua personalereduktion, kunne hæmme nogle af de initiativer og indsatser, der støtter op om 
denne positive udvikling (herunder prioritering af arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, to-voksenordning, 
inklusion).  

5. Tidshorisont 

Forslaget træder i kraft 1. juli 2023 

 


